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Günümüzde Laboratuvar iş akışları karmaşık olabilir ve birden
çok adım içerebilir. Sonuçlar önemlidir, bu nedenle her adım
belgelenmelidir, ancak, defterlerde veya bölüm paylaşımlı
sürücülerde depolanan Excel dosyalarında belgeleme yapmak
verimsiz olabilir ve doğrulama zorlukları yaratabilir. Defterleri
farklı yerlerdeki meslektaşlarla paylaşmak zordur ve bölüm
paylaşımlı sürücülerde saklanan dosyaların muhafazası ve
aratılması zor olabilir.
STARLIMS Elektronik Laboratuvar Defteri (ELN), Laboratuvar
verilerini kaydetmek için kullanılan kağıt Laboratuvar defterleri
ve diğer yerel çözümler için güçlü ve merkezi bir elektronik
alternatif sağlar. Tablolardaki ara sonuç verilerini toplamak,
standart Excel formüllerini kullanarak anında hesaplamalar
yapmak, resim, açıklama veya ek dosya eklemek istediğinizde,
Excel benzeri arayüz, verilerinizi toplamak ve merkezi havuzda
depolamak için esnek bir tasarım sağlar. ELN, arama ve
paylaşım yapmayı kolaylaştırarak şirketinizin kayıt saklama
kurallarına uygunluğu sürdürür. ELN ayrıca yapılandırılmış ve
yapılandırılmamış verileri yönetir ve SOP'ların (Standart
Operasyon Prosedürü) sıkı bir şekilde takip edilmesini sağlamak
için yöntem uygulama kabiliyetleri sunar. Yöntem/SOP, siz
adımları uygularken uygunluğu sağlamak için görünürdür.
Elektronik bir çözüm kullanmak, Laboratuvar operasyonlarını
kağıtsız “yeşil” bir hale dönüştürmenize ve kağıt yönetim
maliyetlerini azaltmanıza olanak tanır.
STARLIMS ELN, entegrasyon maliyetini azaltır ve işinizi
gerçekleştirmek için birden fazla pencere veya sistem arasında
geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Kullanıcıların ayrıca
sadece tek bir uygulama ve kullanıcı arayüzü öğrenmek zorunda
olması onlara fayda sağlar. Kusursuz entegrasyon, yalnızca tek
bir sistem güncelleneceğinden güncellemelerin kolaylaştırıldığı
anlamına gelir.

STARLIMS ELN, işinizin verimli bir şekilde yapılmasına
odaklanmanızı sağlar ve test iş akışınızı herhangi bir kesinti
olmadan yürütmenize izin verir.

Verimli Çalışın
• Güçlü hesaplama altyapısını ve bir elektronik tablonun
önceden tanımlanmış büyük işlev kitaplığını, bir veritabanının
depolama ve geri alma işlevleriyle birleştirerek görevleri daha
verimli bir şekilde gerçekleştirin.
• Mevcut şablonlarınızı ve formüllerinizi kullanarak uygulama
maliyetlerini azaltın, daha hızlı çalışın ve daha hızlı ilerleme
kaydedin.
• Sistemleri birleştirerek ve uygulamalar arasında geçiş yapma
ihtiyacını ortadan kaldırarak değerli zamanınızdan tasarruf edin.
• Güçlü ELN arama kabiliyeti ile ihtiyacınız olan bilgileri bulun.

Uygunluk Sağlayın
• Veri giriş ekranının yanında görüntülenen, size tam olarak
nerede olduğunuzu ve ne yapmanız gerektiğini gösteren
yöntem uygulama talimatlarını (SOP’lar) takip edin.
• Kimin nerede, ne zaman, ne yaptığının tam izlenebilirliğini
sürdürerek (elektronik imzalar dahil) uygunluğu sağlayın.
• Kontrol etmesi ve güncellemesi zor olan yerel araçların
kullanımını azaltın.
• Hem karmaşık hem de basit analitik araçlardan (ör. seri ve
TCP/IP arayüzleri) veri toplayın.

adımının tamamlanmasıyla yapılan kontroller aracılığıyla olası
sorunları erken tespit edin ve veri girişlerini, onayları ve
çıktıları doğru kişilere yönlendirin.
• Durumu belirlemek, eksik girişleri ve hatalı verileri kontrol
etmek için formülleri kullanın.
• STARLIMS'in otomatik doldurma işlevini kullanarak, yazma
işleminin azaltılması, otomatik veri girişi, metin doldurma,
doğrudan kopyalama ve yapıştırma ve araçlardan sonuç
verilerinin alınması yollarıyla kaliteyi arttırın ve zamandan
tasarruf edin.

Esnek Olun
• Yapılandırılmamış verileri kaydetmek amacıyla, sonuçlarınızı
açıklamak için ek bilgileri toplayan esnek ELN arayüzünü
kullanın.
• Sorunlu alanları veya dikkat çekmek istediğiniz ilgili yerleri
vurgulamak için resimlere açıklamalar ekleyin.
• Verileri, alıcı tarafından kolayca anlaşılabilecek bir biçimde
resimli olarak göstermek için şemalar ve grafikler ekleyin.
• Anahtar kelimeler, tablolar ve grafikler dahil olmak üzere
araçlardan alınan verileri içe aktarın.

STARLIMS ELN, HER ROL İÇİN TEK ÇÖZÜM
LABORATUVAR MÜDÜRÜ

Verimli test yöntemi inceleme ve onaylama.

KG/UYUM MÜDÜRÜ

Hata Oranlarını Azaltın
• Doğrulama kriterlerini yürüten her bir iş akışı

Uygunluğu yürütmek ve tam yöntem izlenebilirliği sağlamak.

LABORATUVAR ANALİSTİ/BİLİM İNSANI
Hızlı, güçlü ve doğru yöntem uygulaması.
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